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Kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila 
adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia 
dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar 
Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, 
melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita 
melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit 
terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan 
imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang 
membawa corak sendiri- sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya 
sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik 
sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai 
kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam 
kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya. 
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Menggali Pancasila di Tengah Keterpurukan 

Oleh: Bambang Setiawan 

Di tengah sejumlah kekhawatiran masyarakat akan semakin meningkatnya 
perpecahan masyarakat, langkah untuk kembali membangkitkan ideologi Pancasila 
tak semudah memalingkan wajah. 

Ideologi negara pernah menjadi sumber kekuatan yang dahsyat, yang dengannya 
sebuah negara dicirikan dan hegemoni kekuasaan dijalankan. Kebangkitan negara 
besar di awal abad ke-20 hampir identik dengan kebangkitan ideologi. Uni Soviet 
dengan "Marxisme, Materialisme-Historis", China dengan "Nasionalisme, Demokrasi, dan 
Sosialisme", Jepang dengan "Tennoo Koodoo Seishin", dan Jerman dengan "Sosialisme 
Nasional". Pancasila yang lahir di penghujung akhir masa keemasan ideologi 
dipengaruhi ideology nasionalis yang sudah dianut sejumlah negara yang merdeka 
sebelumnya. Lahir sebagai sebuah pergulatan pemikiran di dalam sidang Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI-Dokuritsu Zyunbi 
Tyoosakai) yang bersidang pada akhir Mei hingga awal Juni 1945, Pancasila 
menemukan kristalisasi di dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang 
disahkan 18 Agustus 1945, sehari setelah pernyataan Kemerdekaan RI. 

Pancasila menjadi dasar negara yang mencoba menjadi landasan berpijak bagi bangsa 
yang demikian beragam etnik, agama, adat istiadat dan bahasa, yang menetap 
tersebar di beribu pulau Nusantara. Soekarno, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, 
bahkan menekankan nasionalisme atau kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama, 
"… marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. 
Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, 
bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang 
bersama-sama menjadi dasar suatu nationale staat." 

Meskipun gagasan Kebangsaan Indonesia dalam perjalanannya kemudian berubah 
urutan menjadi sila ke tiga dengan rumusan Persatuan Indonesia, jelas nasionalisme 
menjadi dasar ideologi yang terpenting ketika negara baru ini dihadapkan pada 
kemajemukan masyarakatnya. "Kehendak untuk bersatu", sebagaimana dikemukakan 
Ernest Renan, menjadi pengikat dari sebuah bangsa baru. 

Akan tetapi, tampaknya ada pergeseran makna kalau kita telusuri perjalanan ideology 
Pancasila. Semula ia sebagai ideologi kebangsaan yang mencoba mengatasi 
keragaman, menjadi sekadar alat yang bersifat represif untuk mencapai tujuan 
penguasa. Proses hegemoni politik membuat Pancasila sebagai alat penyamarataan 
daripada sebagai ideology yang berdiri di atas perbedaan-perbedaan. 

Di masa Orde Baru, Pancasila tidak saja sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup 
berbangsa, tetapi lebih jauh dipertandingkan dan digunakan untuk menekan 
perbedaan. Ia menjadi alat represi ideologi politik dan memberangus lawan politik di 
pentas publik. Skrining ideologi mulai dari partai politik, organisasi massa, hingga ke 
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urusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama kekuasaan Orde Baru, 
terlebih lagi setelah pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan 
ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada masa 
setelah itu, ideologi negara ini menjadi kata yang demikian masif memenuhi ruang 
gerak politik di negeri ini, bahkan sering kali terasa menggerahkan. 

Pasang-naik ideologi Pancasila tampaknya berhenti sejak Soeharto lengser. Gerakan 
reformasi 1998 tidak saja berhasil menumbangkan penguasa Orde Baru, tetapi juga 
telah menempatkan Pancasila ke dalam lemari es. Pancasila tampak meredup dari 
wacana publik, seiring kebebasan politik dalam orde refo rmasi. Kebangkitan dan 
maraknya ideologi lain yang dikembangkan oleh partai ataupun organisasi massa 
membuat posisi Pancasila seolah terbenam jauh dari ambang ingatan. 

Walaupun sempat terpinggirkan dalam wacana publik sejak lengsernya Orde Baru, 
ternyata kini Pancasila dianggap sebagai ideologi yang paling baik bagi bangsa 
Indonesia. Mayoritas (86,9 persen) responden jajak pendapat Kompas mengatakan itu. 
Bahkan, hampir semua responden sepakat ideologi negara itu harus dipertahankan. 

Upaya menengok kembali cita-cita bangsa yang dicerminkan di dalam Pancasila 
tampaknya dilakukan masyarakat, setelah perjalanan reformasi selama delapan tahun 
ini menunjukkan gejala perpecahan yang makin mengkhawatirkan. Kekhawatiran 
akan runtuhnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia ini ditunjukkan 
oleh 58 persen responden yang melihat makin rawannya pertentangan antarwilayah, 
antar-agama, antarsuku bangsa, antarpartai politik, hingga antargolongan ekonomi. 
Semakin rendahnya penghargaan dari satu kelompok kepada kelompok masyarakat 
lain menjadi gejala yang mudah terlihat di dalam keseharian. 

Arah yang ingin digapai oleh Indonesia ke depan tampaknya semakin buram dengan 
makin intensnya konflik antarwilayah, antarpemeluk agama, antarsuku bangsa, dan 
antarkelompok masyarakat. Terlebih, selama perjalanan delapan tahun ini tidak 
muncul tokoh politik yang betul-betul dapat mengarahkan bangsa ini menuju 
kebangkitan sebagai bangsa yang bermartabat. Kondisi ini pun ditangkap 68,4 persen 
responden jajak pendapat ini, yang menilai bahwa pemimpin di negeri ini semakin 
tidak jelas dalam menentukan arah negara Indonesia. 

Alih-alih mengarahkan tujuan negara, bahkan pemerintah dinilai belum memiliki 
peran yang signifikan dan konsisten dalam menciptakan keadilan sosial sebagaimana 
diamanatkan oleh sila kelima Pancasila. Pemerintah, misalnya, dinilai belum 
menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang 
lainnya, seperti hukum, pendidikan, kesehatan, politik, dan keamanan. Bagi 68 persen 
responden, keadilan sosial terasa semakin jauh saja saat ini. 

Negara, sebagai otoritas tertinggi pengatur dan pelindung kehidupan warga, juga 
belum memberikan perlindungan yang sama terhadap semua kelompok masyarakat. 
Ada kecenderungan lepas tangannya negara, terutama terhadap sejumlah konflik 
terkait dengan agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa justru mendapat tantangan 
yang keras akhir-akhir ini dengan kian banyaknya kasus-kasus pelarangan 
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penyelenggaraan dan pembangunan tempat ibadah oleh kelompok masyarakat 
tertentu. 

Kian jauhnya keadilan sosial menjadi nyata akibat segregasi yang makin intens 
dijalankan elemen dasar kenegaraan. Payung kepentingan, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) tak lagi menjadi tempat bernaung segala kepentingan masyarakat, tetapi 
menjadi alat berkuasanya tirani mayoritas. Sistem permusyawaratan perwakilan yang 
menjadi landasan sila ke empat Pancasila tak lagi menempatkan mufakat sebagai 
pergulatan pemikiran melahirkan kebijakan. Demokrasi liberal bahkan lebih terasa di 
sana. Kepentingan mayoritas menjadi yang paling utama dan minoritas sekadar 
menjadi ornamen politik. Minoritas tak mendapat tempat dalam alam demokrasi era 
reformasi. Hingga, tak heran jika kemuakan masyarakat mulai terasa setelah delapan 
tahun reformasi mereka menilik kembali sifat baik dari musyawarah untuk mufakat. 
Setidaknya, satu dari empat orang responden jajak pendapat ini lebih memilih 
penyelesaian persoalan-persoalan bangsa dengan cara musyawarah daripada voting. 

Di samping sejumlah tantangan internal, upaya penegakan Pancasila saat ini juga 
akan terhadang sejumlah kendala eksternal yang tak kalah kuatnya. Globalisasi 
membuat—bukan saja ideologi liberal dan kapitalisme—juga aliran agama dengan 
ideologi garis keras masuk ke ruang pribadi warga. 

Neoliberalisme dan gagasan pasar bebas di satu sisi membuat gagasan negara-bangsa 
terasa usang, sebagaimana dinyatakan Kenichi Ohmae. Di sisi lain, aktivitas kelompok 
garis keras dengan ideologi teokrasi juga menjadi impitan yang berat bagi 
nasionalisme Indonesia. Dalam situasi seperti inilah, menegakkan Pancasila tak cukup 
dengan jargon politik. (Litbang Kompas) 

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang "Kompas" 31 
Mei-1 Juni 2006. Sebanyak 885 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak 
menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di Jakarta, 
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, 
dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. 
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan 
penelitian 3,3 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan 
dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili 
pendapat seluruh masyarakat di negeri ini. 

Bambang Setiawan 

Sumber: Kompas, 5 Juni 2006 
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MENATA KARAKTER BANGSA MELALUI REVITALISASI 

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN 

BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA 

Dimulainya era reformasi di Indonesia membawa dampak yang seignifikan terhadap 
penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia. 
Adanya stigma negatif terhadap Pancasila mengakibatkan memudarnya nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila 
bagaikan lentera kehabisan bahan bakar yang sedikit-demi sedikit meredup dan tidak 
dapat lagi menjadi penerang dan menjadi petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia 
dalam mencapai tujuan kehidupannya. Kini, setelah semuanya uforia dengan konsep 
demokrasi dan hak asasi manusia dengan dibukanya gerbang reformasi keadaan 
bangsa Indonesia tampak tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini di tandai dengan 
munculnya berbagai tindak kekerasan dan kejahatan yang muncul dalam masyarakat, 
terjadinya bentrokan antar suku dan adanya pencitraan negatif yang dilakukan oleh 
elit-elit politik sebagai tokoh dan figur negawaran menambah panjang deretan 
ketidakterlaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan keseharian 
Indonesia. Menurut pakar Pendiddikan Karakter dari Amerika yaitu Lickona, tanda-
tanda tersebut dapat menggambarkan akan hancurnya sebuah bangsa. Apablia hal ini 
tetap terjadi, maka dapat ditebak apa yang akan terjadi dengan bangsa dan negara kita 
di masa yang akan datang. Revitalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara harus segera diprogramkan dan dilaksanakan dengan komitmen dan 
konsistensi; baik dengan program-program kemasyarakatan yang dengan tulus setiap 
warga negara merasakan bahwa Pancasila sebagai kebutuhan bukan doktrinasi 
semata; ataupun dengan program-program formal melalui lembaga-lembaga yang ada 
seperti lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan agar nilai-nilai Pancasila 
tersebut tetap lestari dan dapat menjadi lentera dan penunjuk arah guna tercapainya 
tujuan bangsa Indonesia. Saat ini, semua elemen negara berharap adanya perubahan 
yang mendasar agar masyarakat, bangsa dan negara kita kembali kepada jati diri nya 
sebagai bangsa yang besar dengan ideologi yang mendasar yang menjadi gambaran 
budaya Indonesia serta mantapnya pemahaman (moral Knowing), ajegnya 
penghayatan (moral feeling) dan konsistennya pelaksanaan (moral action) nilai-nilai 
luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Rasionalisasi  

Sejak reformasi bergulir, semangat nilai-nilai Pancasila mulai mengendur dan nilai-
nilai kebangsaan pun kian menurun. Pancasila disudutkan dalam pemahaman sejarah 
seiring dengan hancurnya kekuasaan Orde Baru yang pada waktu itu sangat giat 
menjalankan program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai 
pilar untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut tidak terlepas dari 
keinginan agar nilai-nilai Pancasila hidup dan kian merasuk dalam kehidupan 
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bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat diaktualisasikan dalam 
pengetahuan, pemahaman, sikap serta tingkah laku semua lapisan masyakarakat. 
Namun, setelah sekian lama program tersebut berjalan, dengan perkembangan 
kecedasan warga negaranya, ternyata program tersebut dirasakan sebagai indoktrinasi 
semata untuk mempertahankan keberlanjutan penguasaan terhadap bangsa ini oleh 
pemimpin kala itu, sehingga semua hal yang berkaitan dengan Orde Baru dihilangkan 
dan dibumi hanguskan dari tanah air Indonesia.  

Dengan realitas kehidupan bangsa yang terus mengalami perubahan dan 
perkembangan. Sosialisasi penanaman nilai-nilai Pancasila yang seharusnya terus 
dilaksanakan melalui program yang dianggap berhasil dengan tujuan pemantapan 
pemahaman idiologi kian tersingkirkan. Berbagai program bahkan kurikulum 
Pendidikan Pancasila tidak lagi dimasukan dalam strategi penanaman nilai-nilai 
Pancasila. Hal ini bisa di buktikan dengan kajian dan studi kamademik untuk 
mendalami Pancasila yang semakin tidak popular dan tidak diminati oleh semua 
lapisan masyarakat. Akhirnya nilai-nilai Pancasila tidak lagi dikenal dan sedikit demi 
sedikit bangsa kita terserabut dari jati dirinya sendiri. Pernyataan ini di perkuat 
pendapat Try Sutrisno (Mack Dieter, 1996) yang menyatakan: Pembangunan yang 
tidak berakar pada nilai fundamental budaya bangsanya akan berakibat pada 
hilangnya kepribadian dan jati diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang demikian 
pada gilirannya akan runtuh, baik disebabkan kuatnya tekanan pengaruh dari luar 
maupun oleh pengeroposan dari dalam tubuhnya sendiri.  

Dengan pernyatan tersebut, kita bisa melihat betapa terdegradasinya nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. 
Milsanya saja, kita dapat melihat nilai-nilai individualisme kian melebarkan sayap- 
sayapnya dalam kehidupan masyarakat bangsa ini; bentrokan dan konflik yang terus 
bergejolak akibat dari etnosentrisme berlebih diantara suku bangsa dan hilangnya 
pigur wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang disebabkan bercokolnya kepentingan 
dan politisasi atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok. Akhirnya masyarakat 
semakin tidak terkontrol, mereka menjadi liar karena tidak lagi mendapatkan 
petunjuk dan tidak lagi peduli terhadap cita bangsa yang ditegaskan dalam Pancasila. 
Hal ditegaskan dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 
(2010) bahwa telah terjadi: (1) disorientasi dan belum dihayati nilai-nilai Pancasila 
sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu 
dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, (3) bergesernya nilai etika dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai 
budaya berbangsa dan bernegara, (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6) 
melemahnya kemandirian bangsa.  

Kini, urgensi dan eksistensi Pancasila kembali menjadi wacana akademik dengan 
berkumpulnya para peminat, pengembang bahkan pemikir untuk kembali 
menerapkan strategi-strategi mendasar agar nilai-nilai Pancasila dapat kembali hidup 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wacana tersebut dipicu 
dengan realitas masyarakat pasca reformasi yang tidak kunjung memberikan 
perubahan positif yang signifikan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. 
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Masyarakat saat ini seolah kehilangan orientasi yang sudah kritis. Oleh sebab itu, 
penataan karakter bangsa dengan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. Hal ini tentu saja 
beralasan kuat, seperti yang lansir dalam Desain induk Pembangunan Karakter 
Bangsa Tahun 2010-2025 (2010) yang menyatakan bahwa secara ideologis, 
pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

B. Pancasila Sebagai Karakter Bangsa Indonesia  

Pancasila ssebagai kristalisasi dari berbagai kebudayaan bangsa Indonesia yang besar 
ini bukan hanya dijadikan sebagai idiologi bangsa. Akan tetapi Pancasila pun 
merupakan suatu ajaran filsafat yang bulat mengajarkan tentang berbagai segi 
kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang 
sumber dan hakikat, realitas, filsafat hidup dan tata nilai (etika), termasuk teori 
pengetahuan manusia dan logika (Ganeswara dkk, 2002). Pancasila yang terdiri dari 
lima prinsip sebagai filosofi dan idioligi negara yang tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain dan saling berkaitan (Sumantri, 2008) yaitu :  

1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip ini meminta masyarakat Indonesia 
mengakui keberadaan Tuhan, dengan kata lain prinsip percaya pada Tuhan YME 
mencerminkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kehidupan setelah hidup di 
dunia atau alam baka. Ini mempengaruhi mereka kearah kepatuhan terhadap nilai-
nilai yang dihormati untuk membuka jalan bagi mereka agar mendapatkan kehidupan 
yang lebih baik di alam baka. Prinsip ini ditekankan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 
yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan utama dari 
nilai ini adalah untuk menciptakan keselarasan antar rakyat yang mempunsai 
keyakinan agama yang berbeda, tetapi yang mengakui keesaan, kekuasaan dan 
keadilan Tuhan. Ciri-ciri manusia seperti di atas adalah pencerahan, toleransi, 
berpandangan luas, hormat, kerjasama, harmonis, keadilan, kebenaran, kewajaran, 
kenetralan dan kebijaksanaan. Monoteisme diasumsikan dalam keyakinan ini.  

2. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berharap manusia untuk 
diperlakukan secara bermartabat sesuai dengan makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga, 
orang Indonesia tidak memaafkan tekanan terhadap orang baik yang berasal dari 
dalam maupun dari luar negeri secara fisik maupun spiritual. Tujuan utama dari 
keyakinan ini adalah keselarasan antara nasional dan internasional. Jika dalam 
pandangan Tuhan semua manusia sama. Kalau begitu pasti terdapat persaudaraan 
diantara mereka. Ciri-ciri manusia seperti di atas adalah kelurusan moral, tidak 
berpihak terhadap politisi, kesadaran global, penghormatan terhadap rakyat lain, 
komitmen untuk kebenaran dan keadilan, bermartabat dan kemanusiaan.  

3. Prinsip Persatuan Indonesia mempromosikan tentang nasionalisme, cinta tanah air 
dan kebutuhan untuk selalu memelihara kesatuan negara dan mempromosikan 
integrasi nasional. Nasionalisme Pancasila sering disebut untuk mengesampingkan 
perasaan superiositas berdasarkan pada etnik (kedaerahan), keturunan atau warna 
kulit orang Indonesia. Simbol negara Indonesia menekankan pada prinsip “Bhineka 
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Tunggal Ika” yang berarti Kesatuan dalam Keberagaman (berbeda beda tetapi satu 
jua). Dalam kehidupan sehari-hari perbedaan yang bermacam-macam tidak 
berpengaruh terhadap kesatuan dan integritas nasional. Tujuan utama dari keyakinan 
ini adalah menjaga keserasian nasional dan dunia berdasarkan pada kemerdekaan, 
keadilan sosial dan perdamaian dunia. Rakyat Indonesia menghargai makna dari 
penerapan prinsip dasar atas persatuan dalam keanekaragaman, dan meyakini bahwa 
kepentingan dan keamanan nasional serta negara harus diletakkan di atas 
kepentingan atau keamanan individu atau kelompok. Seperti nasionalis yang melihat 
kekuatan dalam keanekaragaman dan percaya dalam kesatuan untuk keuntungan 
untuk semua dan juga diharapkan untuk cinta tanah air, saling menolong, 
pengorbanan diri, keberanian, perdamaian dan tanggung jawab.  

4. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan menekankan bahwa demokrasi Pancasila yang 
terinspirasi dan menyatu dengan prinsip lain Pancasila, berarti bahwa penggunaan 
hak demokrasi harus selalu berdampingan dengan nilai kemanusiaan, memelihara 
dan menguatkan kesatuan nasional dan berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial. 
Tujuan utama dari keyakinan ini untuk mendirikan, menjaga dan meningkatkan 
kesepakatan demokrasi untuk pembangunan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia 
percaya bahwa pernyataan berikut ini benar ”bahwasanya manusia itu berdaulat”, 
dan mereka mewakilkan kedaulatan meraka pada Dewan Perakilan Rakyat yang 
mereka pilih. Setiap rakyat diharapkan untuk memiliki kepercayaan di masyarakatnya 
dan percaya pada kesederajatan objektivitas dan kejujuran.  

5. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bertujuan pada pembagian 
kesejahteraan yang adil diantara manusia, tidak dengan cara statis tapi denga cara 
dinamis dan progresif. Ini berarti semua sumber daya alam yang dimiliki negara dan 
potensi manusianya seharusnya digunakan untuk membawa kebahagian terbesar 
yang mungkin untuk seluruh rakyat. Keadilan Sosial mengandung makna 
perlindungan untuk yang lemah tetapi yang lemah harus bekerja sesuai dengan 
kemampuan mereka. Perlindungan diberikan untuk mencegah keberpihakan kepada 
yang kuat dan untuk meyakinkan akan keberadaan hukum. Tujuan utama dari 
prinsip ini adalah keselaran sosial dan keberadaan yang diterima baik. Sebagai 
individu rakyat Indonesia percaya bahwa keadilan sosial dimulai dengan 
penghargaan mereka pada kerja keras untuk keadilan sosial bagi yang lain. Mereka 
juga percaya bahwa keadilan sosial didirikan pada norma yang sama yang ada pada 
karakter hubungan keluarga dan mendorong pada pertumbuhannya dalam hubungan 
keluarga. Setiap rakyat seharusnya bekerja untuk kemulian sosial dan bekerja untuk 
mengakhiri eksploitasi. Kerjaan ini membutuhkan ketulusan, kemanusiaan, 
kehormatan dan kepatuhan. Untuk meningkatkan integritas sosial, keterbukaan 
pikiran, kekeluargan dan penghormatan sosial budaya sebagai sesuatu yang penting.  

Oleh karenanya, nilai-nilai karakter bangsa sangat kental dengan nilai-nilai yang ada 
pada Pancasila. Seperti yang diungkapkan Soekarno dalam pidato saat membuka 
Kongres Pemuda seluruh Indonesia di Kota Bandung, Februari 1960: 
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Hari depan Revolusi kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah 
berisikan masyarakat adil dan makmur; atau lebih jelas lagi ialah Negara Pancasila, 
yang berisikan masyarakat sosialis, berdasarkan ajaran Pancasila itu, yaitu sosialisme 
yang disesuaikan dengan kondisi- kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat 
Indonesia, dengan adat-istiadat, watak-wataknya dengan psikologi dan kebudayaan 
Rakyat Indonesia. Selanjutnya memperkuat pernyataan tersebut Maswardi Rauf (2008: 
88) menegaskan, karakter bangsa adalah “sifat yang melekat pada bangsa secara 
keseluruhan yang terlihat dari pola pikir dan tingkah laku yaitu kultur/budaya atau 
nilai yang dianut oleh warga masyarakat untuk menjadi pedoman dalam bertingkah 
laku”. Berdasarkan pendapat di atas karakter bangsa dapat terbangun melalui budaya 
yang ada di masyarakat. Sedangkan budaya-budaya tersebut di kristalisasikan dan 
melahirkan suatu pandangan hidup bersama yang kita kenal dengan Pancasila. 
Sehingga keberadaan nilai-nilai Pancasila perlu terus dibina, dikembangkan dan 
dilestarikan. Pembinaan karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila bertujuan agar 
bangsa Indonesia mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya sehingga 
mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup sesuai dengan cita-cita bangsa. 
Kesuksesan hidup suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut dapat 
membawa diri sesuai dengan cita-cita yang didambakannya, serta mampu untuk 
mengantisipasi secara tepat tantangan zaman. Dengan demikian sumber karakter 
adalah belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, serta tantangan dari 
luar sehingga membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai 
kehidupan yang sukses. Bagi bangsa Indonesia belief system ini tiada lain adalah 
Pancasila yang di dalamnya terdapat konsep, prinsip dan nilai yang merupakan faktor 
endogen bangsa Indonesia dalam membentuk karakternya.  

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010) menyebutkan bahwa karakter 
bangsa merupakan “kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik tercermin dalam 
kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, 
olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang”. Sehingga 
individu yang telah dijiwai oleh sila-sila Pancasila melaksanakan nilai-nilai berikut :  

1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur, 
amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil 
resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik  

2. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, 
ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif  

3. Karakter yang bersumber dari olah raga antara lain: bersih, sehat, sportif, tangguh, 
andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan 
gigih  

4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain, kemanusiaan, saling 
menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, 
peduli, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga 
mengunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja 
(Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 22).  
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Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, karakter bangsa dimaknai 
ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas, cara pikir, bersikap, dan 
berperilaku yang sesuai nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa 
Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.  

Strategi Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila  

Moerdiono (Deny Setiawan, 2012) menyebutkan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila 
memiliki tiga tataran. Tiga tataran itu adalah:  

1. Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari 
pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat 
abastrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan 
kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka 
nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yaitu mencakup cita-cita, tujuan, 
tatanan dasar dan cirri khasnya. Nilai dasar Pancasila tumbuh dari bumi Indonesia, 
tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa, tumbuh dari cita-cita yang ditanamkan 
dalam agama dan tradisi-budaya dari sutu masyarakat yang berketuhanan, 
berkeprimanusiaan, berkebangsaan, kerakyatan dan berkeadilan.  

2. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut, yang 
merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi 
tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan 
zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang 
dijabarkannya. Penjabaran itu dapat dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam 
bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang 
dimungkinkan oleh nilai dasar. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental 
merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan 
proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut, dan  

3. Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara 
bagaiman rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis 
terdapat pada berbagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislative maupun yudikatif, oleh 
organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan 
ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara 
perseorangan. Dari segi kendungan nilainya, nilai praksis ini merupakan gelanggang 
pertarungan antara idealism da realitas.  

Dari pemaparan di atas, jelaslah harus merumuskan suatu strategi bagaimana 
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam suatu strategi agar masyarakat, 
bangsa dan negara kita kembali kepada jati diri nya sebagai bangsa yang besar dengan 
ideologi yang mendasar yang menjadi gambaran budaya Indonesia serta mantapnya 
pemahaman (moral knowing), ajegnya penghayatan (moral feeling) dan konsistennya 
pelaksanaan (moral action) nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
Strategi untuk menata karakter bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila penulis 
memodifikasi strategi dalam pengembangan pendidikan karakter dari Badan 
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Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2011: 5-6). Strategi-
strategi tersebut yaitu:  

1. Stream Top Down  

Jalur/aliran pertama inisiatif lebih banyak diambil oleh Pemerintah dan didukung 
secara sinergis oleh Pemerintah daerah dan Kabupaten/Kota. Dalam stream ini 
pemerintah menggunakan lima strategi yang dilakukan secara koheren, yaitu: 

a. Sosialisasi  

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang 
pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa pada lingkup/tingkat 
lokal dan nasional, melakukan gerakan kolektif dan pencanangan penyuluhan 
kembali nilai-nilai Pancasila untuk semua.  

b. Pengembangan regulasi  

Untuk terus mengakselerasikan dan membumikan Pancasila, Pemerintah 
bergerak mengonsolidasi diri di tingkat internal dengan melakukan upaya-
upaya pengembangan regulasi untuk memberikan payung hukum yang kuat 
bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan program internalisasi nilai-
nilai Pancasila sebagai kerangka menata karakter bangsa.  

c. Pengembangan kapasitas  

Pemerintah secara komprehensif dan massif melakukan upaya-upaya 
pengembangan kapasitas sumber daya dalam pendidikan sebagai upaya 
menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Perlu disiapkan satu sistem 
pelatihan bagi para pemangku kepentingan penyuluhan nilai-nilai Pancasila 
yang akan menjadi aktor terdepan dalam mengembangkan dan 
mensosialisikan nilai-nilai Pancasila.  

d. Implementasi dan kerjasama  

Pemerintah mensinergikan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan 
penyuluhan Pancasila di lingkup tugas pokok, fungsi, dan sasaran unit utama.  

e. Monitoring dan evaluasi  

Secara komprehensif Pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi 
terfokus pada tugas, pokok, dan fungsi serta sasaran masing-masing unit kerja 
baik di Unit Utama maupun Dinas-Dinas Pemerintah lainnya, serta Stakeholder 
lainnya. Monitoring dan evaluasi sangat berperan dalam mengontrol dan 
mengendalikan pelaksanaan penyuluhan nilai-nilai Pancasila di setiap unit 
kerja. 

2. Stream Bottom up  

Pembangunan pada jalur/tingkat (stream) ini diharapkan dari inisiatif yang datang 
dari masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada organisasi-
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organisasi kemasyarakatan yang telah mengembangkan dan melaksanakan nilai-
nilai Pancasila.  

3. Stream Revitalisasi Program  

Pada jalur/tingkat ketiga, merevitalisasi kembali program-program kegiatan 
penyuluhan Pancasila yang dulu sudah dilaksanakan dan dipandang berhasil 
dalam penginternalisasian nilai-nilai Pancasila tanpa ada ekses untuk kembali 
dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. 

 

Penutup  

Menata karakter bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan benergara dapat dilaksanakan dengan beberapa 
langkah.  

1. Strem Top Down, pemerintah harus mencanangkan program yang harus diterapkan 
sebagai langkah nyata untuk kembali mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.  

2. Stream Bottom Up, rakyat sebagai individu dan anggota masyarakat yang 
bersama-sama membentuk kebudayaan sangat berpartisipasi dalam menentukan 
nilai-nilai apa saja yang mereka laksanakan. Sehingga apabila ada nilai baru yang 
berkembang masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, 
maka dapat di tarik sebagai nilai praksis yang ada dalam nilai Pancasila.  

3. Stream Revitalisasi Program, dimana program-program terdahulu yang dianggap 
mampu untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik kembali digiatkan.  

 

Daftar Pustaka 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2011). Pedoman 
Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman Di Satuan Pendidikan Rintisan. 
Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.  

Ganeswara, G dkk. (2002). Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan 
Tinggi. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek.  

Mack, D. (2001).Pendidikan Musik Antara Harapan Dan Realita.Bandung: UPI Masyarakat Seni 
Pertunjukan Indonesia.  

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 
2010-2025.  

Rauf, M dkk. (2008). Refleksi Karkater Bangsa. Jakarta : UI.  

Sapriya dkk (ed). (2012). Transformasi 4 Pilar Kebangsaan Dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan 
Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Maulana Media Grafika. 
Sumantri, E. (2008). An Outline Civic Education in South-Asia.Bandung: Rajawali 

 



 

BAB VIII Revitalisasi Pancasila | 154  
 

PANCASILA SEBAGAI INSTITUSI PENGGERAK 

TRANSFORMASI STRUKTUR SOSIAL BANGSA: 

SEBUAH KAJIAN EKONOMI POLITIK 

Studi ini melakukan evaluasi dan kajian tentang peran Pancasila sebagai institusi 
ideologi dalam transformasi struktur sosial bangsa. Kajian ini melihat beberapa 
komponen utama dalam Pancasila yang berpotensi sebagai pemacu transformasi dan 
metamorfosa struktur bangsa dalam beberapa fase sejarah dari kemerdekaan sampai 
era pasca reformasi ini. Perspektif ekonomi politik berguna sebagai metode evaluasi 
dalam proses transformasi tersebut. Studi ini mengaplikasikan pendekatan ekonomi 
politik dalam tiga bagian analisis. Analisis pertama mencoba melakukan identifikasi 
komponen utama dalam Pancasila beserta pola dasarnya selama fase sejarah bangsa. 
Di dalam analisis kedua, keterkaitan dan sirkulasi antar komponen utama tersebut 
akan dihubungkan dengan beberapa fenomena sosio-ekonomi dalam proses sejarah 
bangsa. Keterkaitan antara komponen utama dan fenomena sosio-ekonomi akan 
dievaluasi dengan proses amplifikasi atau dampak kausalitasnya bagi masyarakat 
selama masa kemerdekaan sampai era reformasi ini. Hasil analisis ketiga ini dapat 
digunakan sebagai pola dasar (pattern) dalam melihat posisi Pancasila sebagai ideologi 
bangsa dan proses transformasinya sebagai institusi yang memberikan pengaruh pada 
struktur sosial bangsa.  

Pendahuluan  

Kajian dalam studi ini mengevaluasi tentang posisi Pancasila sebagai institusi bangsa 
yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola transformasi sosial di 
masyarakat. Sebagai institusi, Pancasila dapat menjadi ideologi yang mengatur tata 
kelola warga negara. Posisi Pancasila dapat bersimbiosis dengan agama untuk 
menjadi pedoman pola hidup dan pikir bangsa dalam berkehidupan secara individu 
mapun masyarakat. Nilai luhur dari institusi Pancasila sebenarnya cukup selaras 
dengan nilai-nilai suci yang ada dalam setiap agama. Dalam konteks ini, penerapan 
sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagaimana setiap 
warga negara yang notabene juga umat beragama, menjalankan ibadahnya sesuai 
dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.  

Di sisi lain, institusi Pancasila juga berpotensi dipengaruhi oleh beberapa 
perkembangan institusi eksogen yang ada di masyarakat sepanjang berjalannya 
waktu. Perubahan dalam penghayatan dapat diakibatkan beberapa faktor eksogen 
yang berkembang dalam periode sejarah bangsa Indonesia. Perkembangan institusi 
teknologi secara sistematik dapat mempengaruhi pola hidup dan pikir di dalam 
kehidupan individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, institusi teknologi juga 
membawa dampak negatif, disamping manfaatnya bagi peningkatan kinerja di 
masyarakat. Teknologi menghadirkan beragam perkembangan model barang dengan 
harga bervariasi yang dapat memicu pola hidup hedonis dan bahkan terkadang 
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mempengaruhi ideologi untuk menimbulkan sikap apatis terhadap nilai-nilai 
kemanusiaan. Orang akan lebih tertarik mengalokasikan sisa dana dan asset pribadi 
hanya untuk mengejar barang teknologi tersier dan mewah daripada melakukan 
sedekah dan sumbangan bagi masyarakat dhuafa dan proletar. Hal ini secara tidak 
langsung akan mereduksi penerapan dan penghayatan terhadap nilai-nilai institusi 
Pancasila dan agama yang dengan jelas menjunjung tinggi kemanusian dan keadilan.  

Pola keterkaitan perubahan institusi dan transformasi sosial dijelaskan dalam 
perpektif ekonomi politik melalui konsep Akumulasi Struktur Sosial (Gordon, 
Weisskopf and Bowles 1983, Kotz 2008, O’Hara 2008). Konsep ini melihat bahwa 
ketika suatu institusi yang membawa tata nilai atau ideology tertentu mengalami 
perubahan, maka proses transformasi struktur sosio-ekonomi akan terjadi seiring 
berjalannya waktu. Dalam hal ini, Pancasila selain berpotensi memacu transformasi 
struktur tata nilai sosio-ekonomi, namun perkembangannya juga dipengaruhi oleh 
tranformasi dan proses kedewasaan dari struktur sosial di masyarakat.  

Perubahan karakteristik institusi Pancasila maupun transformasi dalam struktur sosio-
ekonomi masyarakat dapat dilihat dari berbagai macam indikator dan sudut pandang. 
Berdasarkan sudut pandang dampak akumulasi struktur sosial, Myrdal (1944, 1968) 
menjelaskan tentang pola keterkaitan antara aspek sosio-ekonomi dan kultural dalam 
suatu institusi dapat memacu adanya proses kausa kumulatif yang menghasilkan 
dampak bagi sistem dimana struktur sosial tersebut berada. Kaldor (1972) mengadopsi 
konsep Myrdal dan mengemukakan tentang dinamisasi proses kausa kumulatif 
melalui periode waktu tertentu dapat distimulasi melalui perubahan institusi.  

Di samping proses kausa kumulatif, salah satu indikator lain untuk dalam keterkaitan 
antara institusi dan struktur sosial adalah adanya proses kontradiksi. Proses 
kontradiksi terjadi apabila institusi ternyata memacu peningkatan tata nilai atau aspek 
dalam struktur sosial namun mengakibatkan dampak penurunan pada tata nilai atau 
aspek lain di saat yang bersamaan seiring berjalannya waktu (Zedong 1937; Polanyi 
1944; O’Hara 2008, Berger 2008a, 2008b). Dalam konsep ini, perubahan Pancasila 
sebagai institusi dapat memacu proses kontradiksi dalam struktur sosial bangsa 
apabila faktor endogen tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, proses 
simbiosis antara Pancasila dan agama dalam berperan positif sebagai faktor endogen 
yang dapat mereduksi adanya kontradiksi. Namun jika dalam suatu waktu, institusi 
Pancasila dan agama ternyata mengalami perbedaan tata nilai, maka tranformasi 
sosial di masyarakat dapat mengalami kontradiksi.  

Berdasarkan perspektif dan konsep ekonomi politik di atas, maka kajian ini 
memunculkan sebuah pertanyaan: bagaimana keterkaitan Pancasila sebagai institusi 
terhadap transformasi struktur sosio-ekonomi bangsa Indonesia? Kajian ekonomi 
politik ini akan mencoba untuk menampilkan pola (pattern) dalam proses keterkaitan 
tersebut dalam proses sejarah Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa prinsip ekonomi 
politik akan membantu menyusun simplifikasi metode dalam menganalisis pokok 
permasalahan di atas.  
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Metode Analisa: Ekonomi Politik Heterodoks  

Kajian tentang keterkaitan institusi Pancasila dan transformasi struktur sosial di 
Indonesia ini menggunakan metode ekonomi politik heterodoks. Ekonomi politik 
heterodoks menekankan pada kombinasi konseptual antara prinsip dasar teori, 
analisis teknis non-deterministik dan variasi proxy dari data. Kombinasi dari ketiga 
aspek tersebut merupakan metode untuk melakukan kajian dalam studi ini.  

Prinsip dasar teori ekonomi politik yang digunakan dalam kajian ini mencakup pada 
empat prinsip utama. Prinsip pertama adalah prinsip gelombang panjang yang 
menekankan pada pentingnya peran faktor sejarah. Faktor sejarah merupakan 
komponen atau alat yang berfungsi untuk menganalisa karakter atau pola umum dari 
sesuatu dalam suatu institusi tertentu seiring berjalannya waktu. Karakteristik dari 
sesuatu akan dilihat berdasarkan aspek ukuran (besar atau kecil) dan juga dilihat 
berdasarkan aspek amplitudo (gerakan meningkat atau menurun) dalam pengamatan 
jangka panjang. Sebagai contoh, pendapatan per kapita warga negara mengalami 
peningkatan sebesar 2.5 persen dari dekade 1950-an ke dekade 1980-an. Unsur 
‘peningkatan’ merupakan bagian dari aspek amplitudo dan aspek ukuran ditunjukkan 
dengan angka 2.5 persen. Pola indikator ini akan dikaitkan dengan keberadaan 
institusi sebagai penggerak transformasi struktur sosial. 

Prinsip kedua adalah prinsip kausa kumulatif yang menganalisa tentang pola 
keterkaitan antar faktor dalam struktur sosial di bawah institusi tertentu, yang dapat 
memacu dampak kumulatif terhadap pola struktur tersebut seiring berjalannya 
waktu. Dalam konteks ini, prinsip ini melihat peran institusi untuk menjaga 
keterkaitan antar faktor dalam struktur sosial agar menciptakan dampak kumulatif 
yang positif dan berkesinambungan pada jangka panjang. Sebagai contoh, Pancasila 
sebagai suatu institusi bangsa dapat mengelola keterkaitan antara kenaikan faktor 
ekonomi yang mengakibatkan peningkatan standar kesehatan dan pendidikan. 
Dengan peningkatan standar kualitas hidup warga negara maka aspek-aspek lain juga 
akan mengalami peningkatan.  

Prinsip ketiga adalah prinsip kontradiksi dalam struktur sosial. Prinsip ketiga ini lebih 
menekankan pada pola pergerakan faktor-faktor struktur sosial yang berpotensi 
mengalami anomali satu dengan yang lain di bawah sebuah institusi tertentu. Kondisi 
kontradiksi antar faktor-faktor dalam struktur sosial dapat terjadi apabila institusi 
tidak dapat menjaga kesinambungan dan keselarasan dalam keterkaitan antar faktor. 
Dampak kumulatif yang bersifat positif bagi sistem kehidupan berbangsa dan 
bernegara dapat berubah menjadi situasi kontradiktif.  

Ketiga prinsip di atas akan dikaitkan dalam mendukung analisis non-deterministik 
dalam kajian ini. Analisa non-deterministik merupakan analisa yang tidak dengan 
baku dan rigid dalam menggunakan data-data kuantitatif sebagai faktor determinant 
suatu pola, kejadian atau masalah tertentu (Lawson 1989). Analisa ini akan melihat 
karakter atau pola suatu data dalam jangka panjang sehingga dapat dilihat siklus 
umum dan siklus khususnya. Pada siklus khusus, analisa ini akan menekankan untuk 
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pencarian data-data untuk menjelaskan kenapa siklus khusus itu dapat terjadi di luar 
pola siklus umum.  

Analisa non-deterministik juga menekankan pada aspek holistik yang menganalisa 
suatu peristiwa atau permasalahan dari berbagai sisi dan sudut pandang. Veblen 
(1989) menjelaskan bahwa keterkaitan antar faktor-faktor dalam sistem harus dilihat 
sebagai suatu sistem yang utuh dan dinamis. Boulding (1984) melihat keterkaitan 
antar faktor dalam sistem dunia merupakan suatu sistem total yang tidak dapat 
dianalisa secara parsial jika akan mengetahui pola dan karakteristiknya. Dalam 
konteks ini, analisa non-deterministik akan lebih melihat akar permasalahan institusi 
dan struktur sosial dari beberapa aspek dalam sistem dunia. 

Di dalam mendukung analisa non-deterministik tersebut, diperlukan beragam data 
yang dapat menjadi proxy dari bermacam aspek atau faktor yang ada dalam sistem 
dunia. Beragam proxy data yang dikumpulkan dalam analisa ini bersifat 
menyesuaikan dengan pola dan karakter permasalahan yang ada. Dalam proses 
pengumpulan dan verifikasi data, beragam proxy data akan memunculkan beberapa 
batasan atau limitasi dalam kajian ini. Permasalahan heterogenitas data akan 
menyebabkan data terkadang tidak dapat dikomparasi secara kaidah statistik. Namun 
dengan penekanan pada non-deterministik, komparasi data akan berpedoman pada 
prinsip dalam ekonomi politik heterodoks untuk menjelaskan permasalahan dan akan 
mengurangi ketergantungan dengan kaidah statistik. Di samping itu, proxy data juga 
terkadang memiliki runtun waktu yang berbeda-beda karena berasal dari aspek yang 
beragam. Dalam hal ini, proxy data pun terkadang memiliki kekuatan yang lemah 
dalam mengukur proses dari suatu aspek tertentu. Hal ini menjadi bagian dari limitasi 
kajian ini tanpa mengurangi proses metodologis dalam mengurai permasalahan.  

Analisis dan Pembahasan  

Analisis tentang keterkaitan Pancasila sebagai institusi penggerak transformasi 
struktur sosial bangsa dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah 
menganalisis pergerakan komponen utama Pancasila dalam proses sejarah bangsa. 
Dalam analisis pertama ini, perubahan pola komponen utama dalam Pancasila akan 
dikaitkan dengan transformasi sosio-ekonomi dan politik yang dialami oleh bangsa 
Indonesia dari fase kemerdekaan sampai dengan era pasca reformasi ini. Bagian 
kedua adalah melihat dan menganalisis tentang pola keterkaitan antar faktor dalam 
struktur sosial bangsa dan negara Indonesia di bawah institusi Pancasila, yang dapat 
menghasilkan dampak kausa kumulatif dan juga pola kontradiksi. Kedua pola 
tersebut dianalisa dengan menggunakan trend jangka panjang faktor ekonomi, sosial 
dan politik. Pada bagian analisis ketiga, kajian ini akan menyajikan integrasi analisis 
berdasarkan hasil analisis pada bagian pertama dan kedua. Analisis ketiga ini dapat 
memberikan deskripsi teoretis ekonomi politik tentang Pancasila sebagai institusi 
ideologi yang mempengaruhi proses transformasi struktur sosial bangsa. 

Analisis bagian pertama akan ditunjukkan dengan ilustrasi Tabel 1. Tabel 1 
menampilkan enam aspek utama yang dapat menunjukkan pola peran komponen 
utama Pancasila. Pertama, proses transformasi dari orde lama sampai order pasca 
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reformasi dari dekade 1950s – 2000s. Baris kedua dan ketiga memberikan deskripsi 
tentang pola komponen dari institusi Pancasila. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
(PDB) per kapita menjadi indikator proxy dari transformasi aspek ekonomi. Aspek 
sosial dijelaskan dengan indikator tingkat harapan hidup dalam jangka panjang di 
baris keempat. Sementara baris kelima dan keenam menjelaskan dua sisi aspek politik, 
yaitu tingkat pergerakan dan perubahan politik, serta yang kedua adalah tingkat hak 
politik dan kebebasan berserikat warga negara. 

Tabel 1 Institusi Pancasila dan Transformasi Struktur Sosio-Ekonomi-Politik 
Indonesia, Dekade 1950s – Dekade 2000s 

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 

Orde Lama Lama – Baru Baru Baru 
Baru – 

Reformasi 

Reformasi – 
Pasca 

Reformasi 

Institusi 

Pancasila-
institusi 

natural dan 
formal sebagai 
basis kultural 
ideologis 

Pancasila-
institusi 

natural dan 
formal sebagai 
basis kultural 
ideologis 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
tinggi ke 

masyarakat 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
tinggi ke 

masyarakat 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
moderat ke 
masyarakat 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
moderat ke 
masyarakat 

Aspek 
ekonomi 

(Pertumbuha
n Produk 
Domestik 
Bruto per 
kapita-
persen) 

1.00 1.90 5.39 4.07 5.35 3.38 

Aspek sosial 
(tingkat 
harapan 

hidup-tahun) 

40.23 45.45 51.37 58.53 64.74 69.81 

Aspek politik 
(peristiwa 
pergerakan 
politik) 

Intensitas 
pergolakan 
politik tinggi 

Intensitas 
pergolakan 
politik tinggi; 
pergantian 

kepala negara 

Relatif stabil Relatif stabil 

Intensitas 
pergolakan 
politik 

meningkat; 
pergantian 

kepala negara 
(2 kali) 

Intensitas 
pergolakan 
politik 
moderat; 
pergantian 

kepala negara 
(2 kali) 

Aspek politik 
(tingkat 

kebebasan 
politik dan 
warga 
negara) 

- - Partly Free Partly Free Not Free Partly Free 

Sumber: Data diolah dari World Bank (2010), UNDP (2010), Freedom House (2010), Wie (2002), Jeroen (2008) 
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Berdasarkan tabel 1, terdapat beberapa pola dasar karakter institusi Pancasila yang 
dapat dilihat dalam jangka panjang perjalanan bangsa Indonesia. Pola dasar pertama 
adalah Pancasila mengalami tiga fase perubahan dalam posisinya sebagai institusi. Di 
era Orde Lama, institusi formal Pancasila sebagai ideologi negara memiliki pola 
natural dan formal sebagai basis ideologi warga negara dan pemerintahan. 
Pertumbuhan PDB per kapita Indonesia berada dalam posisi downswing di bawah 2 
persen, sementara tingkat harapan hidup masih dibawah 50 tahun. Kondisi cukup 
memicu peningkatan pergerakan politis dengan begitu banyak percobaan 
pemberontakan dan pergantian kabinet di pemerintahan. Namun Pancasila sebagai 
institusi yang bersifat evolutif dan ‘tanpa paksaan’ diterima oleh warga negara. Dalam 
konteks ini, peran kepala negara di masa orde lama cukup mampu mengarahkan 
warga negara secara natural untuk menerima institusi Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.  

Antara dekade 1970s-2000s, Pancasila sebagai institusi yang bersifat kultural dan 
ideologis bertransformasi menjadi institusi formal yang memberikan determinasi 
politis bagi pemerintahan. Di era orde baru antara dekade 1970s sampai dengan akhir 
dekade 1990s, penetrasi institusi Pancasila sebagai alat politik antara hubungan 
pemerintah dan masyarakat berlangsung dalam instensitas tinggi. Struktur sosio-
ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan dalam era orde lama, dimana 
pertumbuhan PDB per kapita mencapai lebih dari 5 persen dan tingkat harapan hidup 
mencapai antara 58 sampai 64 tahun. Peningkatan aspek sosio-ekonomi cukup 
mampu menstimulasi stabilisasi politik, walopun kebebasan berekspresi dan hak 
politik warga negara masih belum terbuka secara utuh.  

Sementara pada era reformasi dan era pasca reformasi antara akhir dekade 1990s 
sampai dekade 2000s, pola institusi Pancasila sebagai alat determinasi masih 
berlangsung namum dalam instensitas yang moderat dibandingkan orde baru. Pada 
era reformasi dan pasca-reformasi, struktur sosio-ekonomi mengalami pola yang 
sedikit berubah. PDP per kapita mengalami sedikit penurunan dari posisi 4-5 persen 
di orde baru menjadi 3 persen di era pasca reformasi, sementara walopun tingkat 
harapan hidup terus meningkat, nilai tambah angka harpan hidup sedikit menurun 
dibandingkan saat orde baru. Tingkat pergerakan politik mengalami peningkatan 
secara implisit disebabkan pada kejenuhan akibat penetrasi tinggi Pancasila sebagai 
alat determinasi politik. Bahkan kebebasan berekspresi dan hak politik warga negara 
sempat berada pada posisi ‘not free’ di akhir orde baru. 

Analisis bagian kedua dalam kajian ini mendeskripsikan pola dasar kedua dalam 
keterkaitan Pancasila dengan transformasi struktur sosial di Indonesia. Dalam pola 
dasar kedua, Tabel 2 memberikan ilustrasi tentang proses kausa kumulatif dan 
kontradiksi antar faktor. Di era orde lama, pada saat Pancasila sebagai basis kultural 
ideologis, institusi ini memberikan transformasi negatif kausa kumulatif pada 
hubungan struktural antara aspek ekonomi dan sosial serta antara aspek ekonomi dan 
pergerakan politik, serta aspek sosial dan pergerakan politik. 
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Tabel 2 Proses Kausa Kumulatif dan Kontradiksi Transformasi Struktur Sosio-
Ekonomi-Politik Indonesia, Dekade 1950s – Dekade 2000s 

 

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 

Orde Lama Lama – Baru Baru Baru 
Baru – 

Reformasi 

Reformasi – 
Pasca 

Reformasi 

Institusi 

Pancasila-
institusi 

natural dan 
formal 

sebagai basis 
kultural 
ideologis 

Pancasila-
institusi 

natural dan 
formal 

sebagai basis 
kultural 
ideologis 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
tinggi ke 
masyarakat 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
tinggi ke 
masyarakat 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
moderat ke 
masyarakat 

Pancasila- 
institusi formal 
sebagai alat 
determinasi 
politis – pola 
penetrasi 
moderat ke 
masyarakat 

Hubungan 
struktural 
aspek 

ekonomi – 
sosial 

Negatif Kausa 
Kumulatif 

Negatif Kausa 
Kumulatif 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Kontradiksi 

Hubungan 
struktural 
aspek 

ekonomi – 
pergerakan 
politik 

Negatif Kausa 
Kumulatif 

Negatif Kausa 
Kumulatif 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Kontradiksi Kontradiksi 

Hubungan 
struktural 
aspek 

ekonomi – 
kebebasan 
politik 

Kontradiksi Kontradiksi Kontradiksi Kontradiksi Kontradiksi Kontradiksi 

Hubungan 
struktural 
aspek sosial 
– pergerakan 

politik 

Kontradiksi Kontradiksi 
Positif Kausa 
Kumulatif 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Kontradiksi 
Positif Kausa 
Kumulatif 

Hubungan 
struktural 
aspek sosial 
– kebebasan 

politik 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Positif Kausa 
Kumulatif 

Kontradiksi Kontradiksi Kontradiksi 
Positif Kausa 
Kumulatif 

Sumber: Diolah dan dianalisis berdasarkan data dari Tabel 1  

Di sisi lain, kontradiksi terjadi pada hubungan struktural antara aspek ekonomi dan 
kebebasan politik dan antara aspek sosial dan pergerakan politik. Sementara, aspek 
sosial dan kebebasan politik menghasilkan hubungan kausa positif. Kausa kumulatif 
menunjukkan bahwa suatu penurunan dari aspek atau faktor tertentu mengakibatkan 
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terjadinya penurunan atau suatu peningkatan faktor tertentu mengakibatkan kenaikan 
dari faktor lain. Sementara kontradiksi mendeskripsikan adanya pergerakan sebuah 
faktor mengakibatkan pergerakan faktor lain dengan arah yang berbeda.  

Di era orde baru, institusi Pancasila diterapkan sebagai alat determinasi politik dengan 
penetrasi yang tinggi. Dalam fase ini, proses kausa kumulatif positif dapat terjadi 
antara aspek ekonomi dan sosial serta aspek ekonomi dan pergerakan politik. Di saat 
aspek ekonomi mengalami peningkatan, aspek sosial dan kestabilan politik dapat 
tercapai. Namun hal ini diikuti oleh beberapa kontradiksi yang terjadi antara 
hubungan struktural aspek ekonomi dan kebebasan politik, serta aspek sosial dan 
kebebasan politik. Kebebasan berekspresi dan hak berpolitik belum terlalu mengalami 
peningkatan signifikan, walopun aspek ekonomi dan sosial mengalami peningkatan 
yang signifikan dari orde lama.  

Pada era awal orde reformasi atau di akhir dekade 1990s, proses kontradiksi cukup 
dominan dalam hubungan struktural antar faktor. Kausa kumulatif positif hanya 
terjadi pada hubungan struktural antara aspek ekonomi dan sosial, sementara 
hubungan antara aspek lain menghasilkan banyak kontradiksi. Sebagai contoh, 
kontradiksi terjadi antara aspek ekonomi dan kebebasan politik. Kenaikan PDB per 
kapita di awal dekade 1990s, ternyata tidak diikuti dengan kebebasan berekspresi dan 
hak politik warga negara. Dekade 1990s merupakan fase terakhir dari rezim orde baru 
yang memanfaatkan institusi Pancasila sebagai alat determinasi politik. Proses 
penetrasi politik yang berlebihan mengakibatkan masyarakat mencapai titik jenuh 
dari hak dan pilihan politiknya.  

Di awal dekade 2000s, Indonesia memasuki fase pasca reformasi dimana institusi 
Pancasila masih sebagai alat determinasi politik. Namun tingkat penetrasi politik dari 
institusi ini telah mengalami penurunan dibandingkan era orde baru dan cukup 
bersifat moderat. Pada era pasca reformasi beberapa kontradiksi masih terjadi pada 
beberapa hubungan struktural, antara lain hubungan struktural antara ekonomi dan 
sosial; ekonomi dan pergerakan politik; ekonomi dan kebebasan politik. Sementara 
kausa kumulatif positif terjadi pada hubungan struktural antara aspek sosial dan 
kebebasan politik serta aspek sosial dan pergerakan politik.  

Analisis bagian ketiga mencoba memaparkan tentang pola dasar ketiga bagi institusi 
Pancasila dalam keterkaitannya dengan transformasi struktur sosial di Indonesia. Pola 
ketiga ini menjelaskan tentang karakter bahwa institusi Pancasila mengalami fase 
transformasi interrelationship dengan struktur sosial. Pancasila dan struktur social 
memiliki keterkaitan dan potensi untuk bersifat saling mempengaruhi. Sebagai 
ilustrasi, perubahan karakter institusi Pancasila dari natural dan kultural ideologis di 
era orde lama menjadi alat determinasi politis di era orde baru dipengaruhi kausa 
kumulatif negatif dan kontradiksi yang terjadi antar hubungan faktor pada struktur 
sosial. Hal ini direpresentasikan dengan adanya kemunduran aspek ekonomi yang 
diakhiri dengan pergerakan pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan juga 
merupakan perubahan rezim dan sekaligus fase transformasi institusi.  
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Di sisi lain, karakter institusi Pancasila dapat mempengaruhi terjadinya transformasi 
struktur sosial. Dapat diambil sebagai contoh, era orde baru memanfaatkan Pancasila 
sebagai institusi formal yang berfungsi sebagai alat determinasi politik dengan 
penetrasi yang tinggi untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Di akhir era 
orde baru, posisi Pancasila sebagai alat determinasi ini memicu kejenuhan pilihan 
politik masyarakat yang direpresentasikan dengan beberapa kontradiksi yang ada di 
struktur sosial. Kontradiksi dalam hubungan struktural aspek ekonomi dengan 
kebebasan politik serta antara aspek ekonomi dengan pergerakan politik menjadi 
indicator realitas sebuah kejenuhan sosial. Hal ini masih ditambanh dengan 
kontradiksi dalam hubungan struktural antara aspek sosial dengan kebebasan politik 
serta dengan pergerakan politik.  

Simpulan  

Kajian dalam studi ini telah memberikan pemaparan analitis tentang posisi Pancasila 
sebagai institusi dan perannya sebagai penggerak transformasi struktur sosial di 
Indonesia dari dekade 1950s sampai dekade 2000s. Berdasarkan pembahasan beberapa 
analisis di atas, dapat disusun intisari dari kajian ini ke dalam tiga pokok kesimpulan.  

Pertama, posisi Pancasila sebagai institusi memiliki hubungan struktural yang bersifat 
saling mempengaruhi dengan transformasi berbagai faktor dalam struktur sosial di 
Indonesia dalam jangka panjang. Perubahan karakter dari institusi Pancasila dapat 
menggerakan transformasi berbagai aspek dalam struktur sosial, namun sebaliknya 
transformasi dari struktur sosial dapat secara tidak langsung menstimulasi perubahan 
karakteristik dari institusi Pancasila itu sendiri.  

Kedua, pola hubungan struktural saling mempengaruhi antara institusi Pancasila dan 
struktur sosial menghasilkan kausa kumulatif (positif dan negatif dan beberapa 
kontradiksi. Pada saat kausa kumulatif positif dari struktur sosial terjadi pada suatu 
fase atau orde, struktur sosial tersebut belum mengalami transformasi secara total dan 
hal ini tidak akan mengakibatkan perubahan pada institusi. Namun ketika kausa 
kumulatif negative dan kontradiksi yang dominan terjadi di suatu fase, maka hal ini 
akan memacu terjadinya transformasi struktur sosial yang potensial mengakibatkan 
perubahan karakter dari institusi.  

Ketiga, pola hubungan struktural saling mempengaruhi antara institusi Pancasila dan 
struktur sosial bersifat non-deterministik, jangka panjang dan holistik. Hal ini dapat 
dipahami bahwa hubungan struktural tersebut belum dapat diinterpretasikan secara 
sempurna dengan proxy indikator yang ada. Hubungan struktural antara dua hal ini 
memiliki pola yang berbeda-beda dalam jangka waktu lama seiring dengan proses 
sejarah, serta mencakup hubungan antar faktor dalam struktur sosial masyarakat di 
Indonesia.  

Bhimo Rizky Samudro, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta  
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Rejuvenasi Pancasila 

Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo 

REKTOR Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Prof Dr Azyumardi Azra 
berkali- kali menyatakan, dalam ceramah maupun tulisan di surat kabar, betapa 
pentingnya Pancasila bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, harus dilakukan 
rejuvenasi Pancasila sehingga benar-benar memberi manfaat bagi perkembangan 
bangsa Indonesia. Hal ini amat membesarkan hati dan memberi harapan masa depan 
karena beberapa alasan. Pertama, dinyatakan oleh tokoh Kampus UIN Syarief 
Hidayatullah, suatu universitas yang cukup berwibawa yang telah menghasilkan 
sejumlah cendekiawan yang berjasa kepada Indonesia. Kedua, yang menyatakan 
bukan anggota TNI atau mantan TNI; dengan demikian lepas dari kemungkinan 
purbasangka sementara orang. Ketiga, dinyatakan oleh seorang tokoh atau pemimpin 
Islam sehingga tidak dapat dikategorikan adanya kepentingan golongan minoritas 
belaka. 

Karena dinyatakan seorang tokoh kampus yang berwibawa secara intelektual, 
mudahmudahan pandangan Azyumardi Azra bergema di kampus-kampus lain di 
Indonesia, termasuk di kampusnya sendiri. Ini penting sekali karena sudah menjadi 
pengetahuan umum betapa Pancasila sudah merupakan hal yang in discredit di 
kebanyakan kampus, baik di kalangan mahasiswa maupun dunia sivitas akademika 
umumnya. Sebenarnya pendapat Azyumardi Azra bukan hal baru karena sudah sering 
dinyatakan, sekalipun tanpa istilah "rejuvenasi". Namun, yang sering menyatakan 
adalah anggota TNI, mantan TNI, atau orang yang dekat dengan TNI. Ada prasangka 
sementara orang, memperjuangkan Pancasila adalah memperjuangkan kembalinya 
kekuasaan rezim Soeharto meski yang menyatakan adalah mantan TNI yang tidak 
termasuk lingkungan kekuasaan Soeharto. Maka, bila kini dinyatakan oleh orang yang 
bukan atau dekat TNI, semoga tidak terjadi prasangka. Dan, karena seorang tokoh 
Muslim yang bicara, maka tidak ada alasan untuk mengatakan, merupakan 
kepentingan golongan belaka, seperti dulu DN Aidit, Ketua Umum Partai Komunis 
Indonesia, mau menerima Pancasila untuk kepentingan taktik belaka. 

NAMUN, harus secara sadar diakui, rejuvenasi Pancasila adalah perjuangan yang berat 
dan sulit. Selain harus mengatasi sinisme di banyak kalangan karena Pancasila sudah 
didiskreditkan para penguasa Republik Indonesia, juga harus berjuang melawan 
kuatnya dan agresifnya ideologi Barat yang hendak menguasai Indonesia. 

Celakanya, sejak Presiden Soekarno, Pancasila didiskreditkan, padahal Bung Karno 
adalah kreator Pancasila. Pembicaraan Bung Karno tidak diikuti tindakan untuk 
membuat Pancasila a living reality di Indonesia. Bung Karno mengimplementasikan 
Demokrasi Terpimpin, satu sistem politik yang jauh dari Pancasila karena bersifat 
otoritarian, bukan musyawarah mufakat. Juga Bung Karno tak sungguh-sungguh 
mewujudkan kondisi ekonomi sesuai dengan Pancasila sehingga rakyat makin miskin. 
Itu semua justru melemahkan Pancasila dan memberi peluang bagi musuhnya, 
termasuk PKI, untuk meluaskan pengaruhnya. Presiden Soeharto pada permulaan 
Orde Baru menyatakan akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 
konsekuen. Namun, yang dikerjakan justru sistem politikotoritarian, bahkan 
menjatuhkan Pancasila karena menamakannya Demokrasi Pancasila. Diperparah 
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meluasnya KKN, sedangkan kekuasaan digunakan untuk memperkaya golongan 
tertentu, khususnya keluarga. Ini memberikan peluang bagi musuh Pancasila untuk 
mempengaruhi rakyat Indonesia agar menolak dan membuang Pancasila. 

Apalagi sejak berakhirnya perang dingin, golongan neo-imperialis AS 
mengumandangkan seluruh dunia harus berkiblat ke AS. Katanya, tidak ada gunanya 
mempunyai pandanganhidup sendiri. Lebih baik mengikuti AS yang sudah terbukti 
keunggulannya dengan memenangkan perang dingin. Akibatnya, Indonesia dibanjiri 
pengaruh AS secara ideologis. Itu didukung kekuatan ekonomi, militer, dan budaya 
dengan memanfaatkan teknologi informasi yang kian canggih. Kita tidak perlu heran, 
makin kuat usaha meng-Amerikanisasi rakyat Indonesia, khususnya kaum 
cendekiawan dan kaum muda di kota. Oleh karena itu, keberhasilan rejuvenasi 
Pancasila terutama ditentukan usaha menjadikan nilai-nilai Pancasila kenyataan 
dalam kehidupan bangsa Indonesia, bukan dengan wacana atau pembicaraan seribu 
kata. Orang sudah bosan dan muak dengan pembicaraan. Maka, terobosan bagi 
rejuvenasi Pancasila harus ada di tangan presiden Indonesia baru. Semoga yang 
terpilih menjadi presiden nanti mempunyai niat dan tekad yang kuat dan teguh untuk 
menjadikan Pancasila kenyataan hidup. 

Untuk itu tidak perlu kata Pancasila digunakan sebagai semboyan, bahkan banyak 
bicara tentang Pancasila dapat merugikan karena dituduh mau seperti rezim Soeharto. 
Yang penting adalah kekuasaan dilaksanakan berdasarkan nilai- nilai Pancasila. 
Pertama masyarakat merasakan kepemimpinan yang bermoral dan memegang etika. 

Dengan begitu, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa kian menjadi kenyataan. Demokrasi 
harus terwujud tidak hanya dilandasi kemenangan 50 persen tambah satu. Bangsa 
Jepang yang tidak menganut Pancasila melaksanakan demokrasi yang menjunjung 
tinggi nemawashi, yaitu musyawarah untuk mufakat, dan tidak hanya membuldoser 
atas dasar keunggulan mayoritas. Bangsa Indonesia harus mampu berbuat serupa. 

Kalau sampai kepemimpinan menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang hanya tunduk 
pada neoliberalisme, tidak mungkin Pancasila menjadi kenyataan hidup, karena tidak 
akanmenghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula, 
kekuasaan yang tidak mengharmonisasikan otonomi daerah dengan kepentingan 
nasional gagal mewujudkan persatuan Indonesia. Perkembangan sosial harus 
dilandasi kemanusiaan yang adil dan beradab agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Bangsa Indonesia dipimpin dan diajak mewujudkan Pancasila secara nyata. Hal ini 
memerlukan niat dan tekad kuat, teguh, dan tahan uji dari presiden dan wakil 
presiden. Sebab, mungkin sekali kurang ada dukungan elite politik, termasuk anggota 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang sudah terkontaminasi sikap korup, kurang 
etika dan moralitas. Sebab itu, pemilihan menteri kabinet amat penting untuk 
memperkuat barisan yang mengimplementasikan Pancasila. Maka, kenyataan yang 
dihasilkan oleh kepemimpinan dan kekuasaan merupakan rejuvenasi Pancasila yang 
kita dambakan dan harus terus disempurnakan. Tanpa usaha ini, kita sangsi apakah 
rejuvenasi Pancasila dapat menjadi kenyataan. Meski demikian, kita perlu menghargai 
Prof Dr Azyumardi Azra yang dengan penuh semangat dan percaya diri 
mengumandangkan pentingnya rejuvenasi Pancasila. 

Sayidiman Suryohadiprojo Mantan Gubernur Lemhannas. 
Sumber: Kompas, 23 Juni 2004 
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Kembali ke Pancasila 

Pancasila dilahirkan dari semangat terdalam bangsa ini. Melalui pidato Bung Karno 
yang berkobarkobar pada 1 Juni 1945, Pancasila digali dan lahirkan sebagai dasar-
dasar berperikehidupan dan berkebangsaan.  

Amat disayangkan sejauh ini Pancasila belum sungguhsungguh menjadi pedoman 
kehidupan bangsa ini.Sepanjang Orde Baru, Pancasila mengalami masa-masa yang 
sulit ketika ia diperalat untuk tujuan pelanggengan kekuasaan. Nasib buruk juga 
terjadi di Era Reformasi, nilai-nilai Pancasila sudah diabaikan dan dilalaikan dalam 
semua perikehidupan kita.  

Pancasila belum mewujud dalam nilai-nilai etis para penyelenggara negara dan elite 
bangsa ini.Praktik korupsi dan penindasan justru semakin menjadi-jadi. Para elite 
menjadi buas, rakus, dan tamak. Dalam praktik keagamaan, kerukunan bukan 
menjadi inti kehidupan bersama-sama. Dalam praktik kehidupan ekonomi, keadilan 
sosial nyaris hanya menjadi kata-kata kosong tanpa makna.  

Politik Tanpa Nilai Etik  

Politik identik dengan cara meraih kekayaan pribadi dan kelompok. Konfrontasi dan 
pragmatisme di tingkat elite politik sudah berada pada tahap sangat 
mengkhawatirkan, seolah sebagai bangsa kita tidak memiliki nilai pijakan dan 
pedoman berkehidupan. Di Era Reformasi ini yang berkembang justru kehidupan 
politik yang sangat-sangat abai dengan etika.  

Karena itulah, tidak mengherankan jika ada satu survei yang menghasilkan opini 
masyarakat yang ingin kembali ke masa lalu.Mereka berpendapat seolah lebih baik 
hidup dalam penindasan daripada hidup dalam ketidakpastian. Kehidupan ekonomi 
rakyat kecil tidak kunjung membaik malah sebaliknya. Nilai etis politik kita 
cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral.  

Semua harga jabatan politik setara dengan uang berjumlah tertentu. Semakin lama 
kita hidup dalam keprihatinan yang semakin mendalam. Pancasila sudah dilupakan 
sebagi acuan etis politik negeri ini. Bangsa ini kehilangan prasyarat mendasar yang 
dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasis etika 
dan moralitas. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini 
membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran.  

Fungsi sebagai pelindung rakyat tidak berjalan sesuai dengan komitmen yang ada. 
Etika politik yang berpijak pada Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 
permusyawaratan, dan keadilan sosial) hancur karena politik identik dengan uang. 
Uanglah yang menentukan segala-galanya. Ia menentukan berbagai kebijakan publik 
yang dirumuskan.  

Hal ini sangat ironis karena mengakibatkan hilangnya iman dalam kehidupan 
manusia. Iman tidak lagi menjadi sumber inspirasi batin bagi kehidupan nyata. Iman 
sekadar simbol lahirilah yang menjelma dalam ritus dan upacara.Iman tidak terkait 
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tata kehidupan dan akibatnya dia tidak menjiwai kehidupan publik.Politik tidak 
tersentuh oleh etika iman seperti yang diajarkan Pancasila (ketuhanan).  

Kekuasaan dan kekayaan menjadi daya pendorong politik kepentingan yang 
mempersempit kepentingan publik secara luas. Ruang publik bahkan sering 
dipersamakan dengan pasar.Akibatnya siapa kuat dan memiliki modal, dia akan 
menentukan segala kebijakan. Kebijakan,dengan demikian, tidak pernah menyentuh 
masyarakat lapisan bawah melainkan lebih melindungi kekuatan pemodal.  

Matinya Keadilan Sosial  

Empati pemerintah terlalu lemah untuk bisa merasakan penderitaan petani,buruh,dan 
nelayan.Pemerintah sulit menjadikan rasa empati dan kemanusiaannya sebagai bahan 
pertimbangan utama merancang kebijakan. Alih-alih justru sering kita lihat kebijakan 
yang pro-orang kaya daripada orang miskin.  

Keadilan ekonomi kita dicerminkan dari kongkalikong aparatus negara dan orang 
kaya yang kian lama menggerogoti kekayaan bangsa ini. Tidak terhitung lagi berapa 
aset negara hilang dan lenyap tidak jelas peruntukannya. Rakyat miskin tak terurus. 
Kelaparan di mana-mana. Kita hampir tidak memiliki daya untuk bangkit. 

Walaupun begitu, di tengah-tengah penderitaan yang maha berat, penguasa masih 
memiliki sisasisa kesombongan yang menyatakan bangsa ini adalah bangsa 
besar.Tidaklah salah Pramoedya yang menyatakan bangsa ini adalah bangsa budak, 
yang diperbudak saudara sebangsa sendiri dan bangsa lain. Lalu apa sebenarnya yang 
bisa kita sombongkan sebagai bangsa besar itu? Petani merana.  

Buruh sengsara. Nelayan apalagi.Padahal petani, nelayan, dan buruh inilah yang 
sebenarnya menjadi tulang punggung perekonomian bangsa selama ini. Dengan 
dirinya sendiri mereka bekerja tanpa menggantungkan nasib kepada penguasa.Tetapi 
justru penguasalah yang sering meremehkan posisinya dan lalu melahirkan kebijakan- 
kebijakan yang menghancurkan keadaannya.  

Ini terjadi di sebuah negeri yang mengumandangkan diri sebagai negeri reformis, 
negeri agamais, dan menjunjung tinggi adat ketimuran. Negeri berdasar Pancasila, 
dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, serta 
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Memperingati Hari Lahir Pancasila ini 
kita kembali diingatkan bahwa dasar-dasar kehidupan bersama kita sudah pudar 
dalam waktu yang lama.  

Kita perlu momentum bersama untuk kembali memperkuat Pancasila sebagai 
landasan etis berkebangsaan ini. Saat ini di tengah segi-segi kehidupan yang sudah 
rusak parah, merupakan momentum yang baik untuk kembali merenungkan dan 
mengembalikan Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa ini. Dalam karut-marut 
kehidupan bangsa seperti ini,sudah seharusnya kita kembali ke Pancasila. 

RM BENNY SUSETYO PR, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK 
Sumber: Koran Sindo, 1 Juni 2012 
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Kembali ke Pancasila 

Oleh: Yudi Latif 

  

Sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan 
ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan 
termahal para pendiri bangsa yang merosot saat ini adalah karakter. Ketika suatu 
golongan dibiarkan dicincang di altar kebencian golongan lain, dan ketika bom secara 
teatrikal dibingkiskan ke sejumlah alamat dengan mempermainkan nyawa manusia, 
kita mengalami amnesia yang parah tentang makna kemerdekaan. 

Bung Karno berkata, ”Aku, ya Tuhan, telah Engkau beri kesempatan melihat 
penderitaan-penderitaan rakyat untuk mendatangkan negara Indonesia yang 
merdeka itu. Aku melihat pemimpin-pemimpin, ribuan, puluhan ribu, meringkuk di 
dalam penjara. Aku melihat rakyat menderita. Aku melihat orang-orang 
mengorbankan ia punya harta benda untuk tercapainya cita-cita ini. Aku melihat 
orang-orang didrel mati. Aku melihat orang naik tiang penggantungan. Bahkan aku 
pernah menerima surat daripada seorang Indonesia yang keesokan harinya akan 
naik tiang penggantungan. Dalam surat itu dia mengamanatkan kepada saya sebagai 
berikut: ’Bung Karno, besok aku akan meninggalkan dunia ini. Lanjutkanlah 
perjuangan kita ini’.” 

Empati terhadap sejarah pengorbanan itulah yang membuat para pendiri bangsa 
memiliki jiwa kepahlawanan. Kenanglah heroisme para anggota Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia saat berpidato dengan menyerukan 
kemerdekaan dengan dasar negara yang diidealisasikan di tengah opsir-opsir bala 
tentara Jepang bersenjatakan bayonet. Bung Karno mengakui, ”Saya sadar, Saudara-
saudara, bahwa ucapan yang hendak saya ucapkan mungkin adalah satu ucapan yang 
berbahaya bagi diriku, sebab ini adalah zaman perang, kita pada waktu itu di bawah 
kekuasaan imperialis Jepang, tetapi juga pada waktu itu, Saudara-saudara, aku sadar 
akan kewajiban seorang pemimpin. Kerjakanlah tugasmu, kerjakanlah kewajibanmu, 
tanpa menghitung-hitung akan akibatnya.” 

Ketika para anggota DPR lebih sibuk mempermahal ruang kerja seraya mempermurah 
nilai keseriusan penyusunan rancangan undang-undang, kita mengalami kemerosotan 
begitu dalam dari jiwa pertanggungjawaban. Kenanglah rasa tanggung jawab para 
pendiri bangsa! Dalam membincangkan hukum dasar, Mohammad Yamin 
mengingatkan, ”Saya hanya minta perhatian betul-betul karena yang kita bicarakan 
ini hak rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan 
daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan perumusan Undang-Undang 
Dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak daripada 
republik.” 

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih 
dari sekadar politics as usual. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan 
kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang 
melanda jiwa bangsa. Usaha ”penyembuhan” perlu dilakukan dengan memperkuat 
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kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan 
bangsa Indonesia. 

Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari 
tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan 
pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai 
dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat 
usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya 
dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. 

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini 
keampuhan Pancasila sebagai bintang pimpinan (leitstar). ”Kecuali Pancasila adalah 
satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, 
yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke 
Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat 
mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada 
hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala 
penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, 
imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, 
perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak 
sendiri- sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap 
bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh 
karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. 
Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam 
perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya.” 

Akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, 
terutama oleh penyelenggara negara, Pancasila sebagai bintang pimpinan itu pun 
redup tertutup kabut; menimbulkan kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas 
anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya di luar 
”rumah”. Seseorang bertanya, ”Apa gerangan yang kalian cari?” Anak-anak negeri itu 
pun menjawab, ”kunci rumah”. ”Memangnya di mana hilangnya kunci itu?” ”Di 
dalam rumah kami sendiri”. ”Mengapa kalian cari di luar rumahmu?” ”Karena 
rumah kami gelap”. Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa 
ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Yang 
diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam 
itu. Marilah kembali ke Pancasila! 

Yudi Latif, Penulis Buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas 
Pancasila 

Sumber: Kompas, 29 Maret 2011 
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Memaknai kembali Semangat Nasionalisme Kita 

BERBAGAI peristiwa dengan dalih kepentingan agama, kelompok, hingga aliran politik 
belakangan ini mulai mengusik nasionalisme kita sebagai bangsa. Persatuan dalam 
keragaman budaya, suku, bahasa, dan keyakinan semakin terganggu oleh ulah 
sekelompok orang yang ingin memaksakan kehendak. Mereka tidak segan-segan 
mengancam dan melakukan kekerasan kepada kelompok lain yang dianggap tidak sejalan 
dengan pandangan mereka. 

Perilaku yang seharusnya ditindak tegas oleh aparat penegak hukum itu justru dibiarkan. 
Bahkan muncul kesan kuat bahwa penegak hukum telah tunduk pada kehendak segelintir 
orang. Kasus pembubaran paksa diskusi buku Allah, Liberty, and Love karya Irshad Manji, 
penolakan konser penyanyi Lady Gaga, perusakan sarana ibadah penganut Ahmadiyah, 
perusakan gereja-gereja di berbagai tempat, termasuk kasus Gereja GKI Yasmin Bogor 
merupakan contoh paling nyata. Penegak hukum yang seharusnya melindungi hak setiap 
warga untuk berpendapat dan berserikat sesuai dengan konstitusi justru menjadi 
kepanjangan tangan sekelompok orang yang tidak sependapat. Kejadian demi kejadian 
tersebut tidak sekadar meresahkan, tetapi juga memicu pertanyaan besar tentang 
pentingnya nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa, apalagi ketika kita sedang dalam 
suasana memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan saat ini memperingati Hari Lahir 
Pancasila. 

Untuk menemukan kembali spirit nasionalisme, mari kita selisik kembali sejarah lahirnya 
Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908 ketika Dr Wahidin Soedirohoesodo dan para 
pemuda Stovia seperti Sutomo, Gunawan, Suradji, dan Suwardi Suryaningrat mengadakan 
rapat pertama di Jakarta. Mereka mendirikan perkumpulan Boedi Oetomo yang dilandasi 
semakin tingginya kesadaran ingin bersatu, meningkatkan semangat bangsa Indonesia 
ingin merdeka, dan semakin banyak masyarakat terpelajar di Indonesia. Spirit tersebut 
yang menyatukan bangsa Indonesia meski terdiri dari beragam budaya, suku, bahasa, dan 
agama. 

Pergerakan 20 Mei 1908 bisa dikatakan sebagai awal bentuk perlawanan terhadap 
penjajah yang lebih modern, sistematis, dan menggunakan strategi diplomasi daripada 
konfrontasi secara fisik dengan senjata. Meski pada awal pergerakan Boedi Oetomo 
masih melakukan perlawanan fisik dengan berhadapan langsung dengan tentara kolonial, 
pergeseran model perlawanan mulai terjadi. Hal itu tidak lepas dari peningkatan 
kemampuan berpikir mereka seiring dengan makin banyaknya kaum terpelajar di 
Indonesia. 

Semangat yang ditanamkan sejak satu abad yang lalu itu seharusnya membuat bangsa 
Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan agar tumbuh menjadi bangsa 
yang besar. Namun, kenyataan telah berbicara lain. Kita seperti kembali ke zaman 
kolonialisme dalam bentuk lain. Penjajahan bukan lagi berbentuk fisik, melainkan 
pemaksaan kehendak melalui ancaman yang disertai kekerasan. Ironisnya, penegak 
hukum ibarat menjadi komprador karena selalu menuruti kemauan menuruti kemauan 
kelompok tertentu tanpa menimbang kepentingan yang lebih luas. Kesediaan menjadi 
komprador itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengamankan posisi dan kepentingan 
pribadi atau kelompok. 

Perayaan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tahun seharusnya menjadi sarana 
untuk berintrospeksi. Semangat merdeka dari segala bentuk pemaksaan kehendak harus 
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terus ditumbuhkan pada setiap generasi tanpa memandang rezim yang berkuasa. 
Semangat itu dapat ditumbuhkan dengan mengkaji dan menghayati kembali Pancasila 
sebagai falsafah hidup dan landasan perilaku bangsa Indonesia. 

Menempatkan kembali Pancasila sebagai sandaran hidup dalam berbangsa dan bernegara 
bukanlah suatu kemunduran. Menajamkan kembali ideologi Pancasila bu kan berarti kita 
kembali pada masa Orde Lama atau Orde Baru. Posisi Pancasila sebagai landasan yang 
menyatukan keragaman bangsa Indone sia harus diper kukuh agar tidak disalahartikan. 
Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus dijadikan sarana untuk 
meningkatkan awareness kita untuk terus berbenah dan memperbaiki diri. Sebagai 
bangsa merdeka dari kolonialisme, kita dihadapkan pada kolonialisme dalam bentuk lain 
jika kita membiarkan upaya pemaksaan kehendak dengan meminjam tangan penegak 
hukum. Pancasila harus kita tempatkan sebagai titik temu berbagai suku, golongan, dan 
agama. 

Di tengah spirit Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila, kita perlu 
menyadarkan kembali bahwa Pancasila bukan sesuatu yang asing seperti kata Bung Karno 
saat pidato di Surabaya tanggal 24 September 1955, “Aku bukan pencipta Pancasila. 
Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila 
daripada buminya Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi Indonesia 350 tahun 
lamanya. Aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila ini di atas persada 
Indonesia.“ Di situlah peran Pancasila sebagai pemersatu yang mengilhami para pendiri 
bangsa Indonesia dalam menumbuhkan nasionalisme. Karena itu, Pancasila harus menjadi 
satuan dasar ideologi terhadap ideologi-ideologi satuan kecil yang memberi arah 
bertemunya ideologi-ideologi yang tumbuh di bumi Nusantara. Hanya dengan cara itulah 
Pancasila mampu membangun kekuatan ideologi bangsa yang mengakomodasi semua 
elemen dan golongan yang hidup di Indonesia. 

Untuk menempatkan Pancasila pada porsi yang optimal, tidak ada cara lain kecuali 
dibutuhkan pemimpin yang mampu mengamalkan Pancasila secara konsisten, koheren, 
dan koresponden. Dalam arti, menuntut setiap pihak menjalankan Pancasila demi 
kemaslahatan bangsa, bukan kemaslahatan kelompok tertentu sehingga Pancasila 
menyatu dengan semua unsur dalam masyarakat tanpa menghilangkan identitas mereka. 
Dengan demikian, Pancasila menjadi media guna memberdayakan idealisme Pancasila 
dan idealisme yang ada tanpa terjadi tumpang tindih dan tidak tentu arah. Untuk itu, 
Pancasila perlu dijadikan sebagai spiritualitas untuk menghadapi tantangan dunia yang 
berubah sangat cepat, baik itu tantangan yang bersifat lokal maupun regional. 
Tantangan internal sebagai bangsa yang majemuk kini sudah muncul dan harus kita 
antisipasi. Begitu juga dengan tantangan regional dalam bentuk penguasaan ekonomi dan 
politik sehingga bangsa Indonesia membutuhkan energi penggerak berupa spiritualitas. 
Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dan tradisi luhur bangsa Indonesia yang digali 
para pendiri bangsa merupakan energi yang mampu menggerakkan masyarakat secara 
kolektif. 

Sebagai spiritualitas yang melandasi perilaku hidup bangsa Indonesia, Pancasila 
diharapkan mampu menjadi obat penawar bagi penyakit bangsa yang sudah kronis 
seperti korupsi. Kita cukup yakin nilai-nilai Pancasila yang luhur dan semangat 
nasionalisme yang terpelihara dengan baik merupakan jawaban atas pelbagai problem 
bangsa Indonesia yang terjadi terus-menerus. Semoga perayaan Hari Lahir Pancasila kali 
ini dapat menumbuhkan spirit nasionalisme kita berdasarkan ideologi Pancasila. 
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